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Kenmerken

Bij NLD worden verschillende probleemgebieden 
genoemd:
•  de motoriek – problemen met complexe motorische 

vaardigheden
•  verwerken en begrijpen van visuele informatie
•  het schoolse leren – problemen bij inzichtelijk rekenen 

en redeneren, begrijpend lezen en leren schrijven
•  sociaal-emotioneel functioneren – druk en impulsief 

gedrag, angsten en depressies

Een kind met NLD heeft geen moeite met de verwerking 
van wat het hoort. Het heeft wél moeite om:
•  te verwerken wat het ziet of voelt
•  nieuwe en ruimtelijke informatie te verwerken
•  verbanden te zien tussen allerlei verschijnselen
•  verbanden te zien in ingewikkelde situaties

Het begrip ‘NLD’ staat momenteel bij wetenschappers 
ter discussie, onder meer omdat veel problemen die bij 
NLD worden genoemd ook kenmerken zijn van andere 
stoornissen. Er is een grote overlap met onder meer 
autismespectrumstoornissen en ADHD.

Balans maakt zich al sinds 1987 sterk voor alle (ouders 
van) kinderen met leer- en ontwikkelingsstoornissen. De 
vereniging telt zo’n 22.000 leden, van wie naast ouders 
ook veel professionals in onderwijs & zorg.
Balans heeft 26 regionale afdelingen met actieve 
vrijwilligers en een landelijk bureau.

Wat heeft Balans te bieden?
•  9 x per jaar Balans Magazine
•  informatie via de website en de helpdesk
•  collectieve belangenbehartiging
•  contact tussen leden
•  interessante kortingen op zorgverzekeringspremie, 

juridische bijstand, jaarlijks kennissymposium, 
artikelen uit de webwinkel, oudercursussen

Veel zorgverzekeraars vergoeden (een deel van) het 
lidmaatschapsgeld!

Bel vandaag nog 
030-225 50 50 

of ga naar 
www.balansdigitaal.nl

NLD
Korte uitleg over 
non-verbale leerstoornissen



Eerste signalen

Kinderen met NLD zijn vaak rustige en gemakkelijke baby’s. 
Als peuter vertonen ze weinig exploratief gedrag; ze gaan 
niet op onderzoek uit. Kinderen met NLD zijn niet uit 
zichzelf gericht op kijken en doen, maar meer op luisteren 
en praten. Vanwege hun goede verbale vaardigheden 
worden kinderen met NLD vaak hoger ingeschat dan ze in 
feite functioneren. 
Het gevolg is dat de ontwikkeling op bepaalde gebieden 
achterblijft. Het kind maakt zich wél auditieve en verbale 
vaardigheden eigen. Het krijgt bijvoorbeeld een goede 
aandacht en een goed geheugen voor het gesproken 
woord. Het kind haalt echter te weinig informatie uit wat je 
kunt zien en voelen. Daardoor maakt het zich vaardigheden 
op die terreinen niet spontaan eigen. Het kind heeft ook 
weerstand tegen veranderingen, want het heeft meer 
moeite dan anderen om nieuwe informatie te verwerken. 
Het zal veel aansporing, begeleiding en herhaling nodig 
hebben bij het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden. 

Diagnose

Onderzoek naar NLD bestaat onder meer uit intelligentie- 
en neuropsychologisch onderzoek. De diagnose NLD zegt 
iets over de informatieverwerking. Dit in tegenstelling tot 
bijvoorbeeld de diagnoses ADHD en PDD-NOS, die iets 
zeggen over het gedrag van een kind.

Behandeling

Bij kinderen met NLD kan sprake zijn van verschillende 
meer en minder ernstige klachten en daarom zijn er ook 
veel verschillende behandelmethoden. Psycho-educatie 
– uitleg aan het kind, ouders en omgeving – is een belang-
rijk onderdeel van de behandeling.
Er kan ook gedacht worden aan trainingen op het gebied 
van sociale vaardigheden, werkgeheugen, en plannen en 
organiseren. 

Samen staan we sterk  
en  kunnen we de stem van  

uw kind laten horen!

Medicatie

Er bestaat geen specifieke medicatie voor de behandeling 
van NLD. 

Voortgezet onderwijs

Op de middelbare school worden hogere eisen gesteld aan 
planningsvaardigheden, vermogen om samen te werken en 
probleemoplossing. Voor jongeren met NLD kan dit veel 
stress en onzekerheid opleveren. 
Het maken van een goede schoolkeuze kan lastig zijn; 
taal- en luistervaardigheden zijn vaak goed ontwikkeld, 
maar de exacte en technische vakken kunnen complex en 
moeilijk worden. Bij de schoolkeuze is het van belang te 
onderzoeken welke steun het kind kan krijgen.

Voorzieningen

In de schoolgids en in het ondersteuningsprofiel van de 
school staat hoe een school extra hulp en voorzieningen 
voor leerlingen organiseert. Naast deze algemene informa-
tie is het altijd aan te raden om met de school persoonlijk 
te bespreken welke ondersteuning zij uw kind kan bieden.

Meer informatie

www.balansdigitaal.nl
www.steunpuntpassendonderwijs.nl

Vragen? 
•  Mail ons! Gebruik de button Stel een vraag  

op de website.

•  Bel ons! Voor alle vragen over extra onder-

steuning binnen het onderwijs: Steunpunt 

Passend Onderwijs, bel 0800-5010 (gratis). 

Open ma – vr 10.00 – 15.00 uur.

•  Voor alle overige vragen over ontwikkelings-

stoornissen bij leren en/of gedrag: Advies- en 

Informatielijn, bel 0900-2020065.  

Open: ma – vr 9.30 – 13.00 uur (€ 0,25 pm).


